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RESUMO 
O estudo permitirá conhecer os riscos e custos da prematuridade e propôs estratégias de prevenção. 
Buscar-se-á analisar a prematuridade com os custos hospitalares para sistema do exército brasileiro e 
apresentar medidas de prevenção. A prematuridade custa muito caro para gestão financeira do sistema 
de saúde do exército brasileiro, pois o custo hospitalar da internação daqueles nascidos com 
prematuridade é muito maior comparado aos não nascido expostos. O presente estudo foi realizado 
dentro de um processo científico e calcado em procedimentos metodológicos e foi empregada a 
modalidade exploratória com observações exploratórias. Assim, ao analisar os riscos, os custos da 
prematuridade ao sistema de saúde e possíveis estratégias de prevenção, pretende-se analisar se, 
com os devidos cuidados e assistencialismo, como as gestantes podem evitar e reduzir 
significativamente os gastos com o cuidado do recém-nascido prematuro e assim ter um impacto 
positivo para uma economia na gestão financeiro do sistema de saúde do exército. 
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ABSTRACT 
The study will allow to know the risks and costs of prematurity and proposed prevention strategies. We 
will seek to analyze the prematurity with hospital costs for the Brazilian army system and present 
preventive measures. Prematurity is very expensive for the financial management of the Brazilian army's 
health system, since the hospital cost of hospitalization for those born with prematurity is much higher 
compared to the exposed unborn. The present study was carried out within a scientific process and 
based on methodological procedures and the exploratory modality with exploratory observations was 
used. Thus, when analyzing the risks, the costs of prematurity to the health system and possible 
prevention strategies, it is intended to analyze whether with the care and assistance with the pregnant 
woman it can avoid and significantly reduce the expenses with the care of the premature newborn and 
thus having a positive impact for an economy on the financial management of the army's health system. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os efeitos da prematuridade é um grave problema de saúde que assola todos 

os países. No mundo, nascem aproximadamente milhões de prematuros todo ano, 

uma média de 10% da escala total de nascimentos. O Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatísticas - IBGE, quantificou os que nasceram prematuros no Brasil no ano de 

2017 (último censo), e desses milhares de bebês nasceram antes da hora e que essa 

escala aumenta 10% a cada ano. Assim, podemos concluir que no ano de 2020 esse 

quantitativo de recém-nascidos prematuros chagará a números preocupantes. 

Com os avanços tecnológicos voltados para os cuidados aos recém-nascidos 

e prematuridade, permitiu-se que crianças com idade e peso cada vez menores 

tivessem chances de sobreviver em condições de alto risco. Junto a tanta tecnologia 

também houve evolução quanto a forma de cuidar (SÁ NETO, 2010). A assistência 

neonatal, assim como outras intervenções que envolvem tecnologias avançadas, tem 

um alto custo financeiro para o sistema de saúde. 

A atenção ao neonato prematuro nas unidades de terapia intensiva neonatais 

(UTIN) tem sido aperfeiçoada continuamente, tendo como consequência um aumento 

na sobrevida de recém-nascidos (RN) cada vez mais prematuros (CARVALHO, 

LINHARES, MARTINEZ, 2001; DELGADO e HALPERN, 2005; GONZAGA et al, 2007; 

SUGUILHARA e LESSA, 2005). Dessa forma, percebe-se que com o aumento da 

sobrevida, cresce também a necessidade de mais estudos de seguimento a longo 

prazo. 

Para WHO (1961), quando o bebê nasce antes do tempo, antes de 37 semanas, 

é considerado prematuro. Um bebê biologicamente mais frágil e que pode apresentar 

uma maturação neuropsicomotora que não é suficientemente madura para 

desenvolver-se como um que nasceu no tempo certo. Ele precisa de recursos 

terapêuticos, intervenções de aparelhos, de profissionais especializados, de leite 

materno e bem como da presença de sua família para seu melhor desenvolvimento 

(BOTTOS,1984). 

O baixo peso ao nascer é, pois, um importante indicador de saúde materno 

infantil. Reflete as condições nutricionais e socioeconômicas maternas e é o principal 

preditor de sobrevivência e qualidade de vida na infância, devido ao seu papel na 
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determinação de morbidade e mortalidade nesta faixa etária (NEVES et al, 2008: 

p.268). 

Em escala geral, em todos os países possuem um custo diário de um bebê 

prematuro internado muito elevado, devido ao fato de serem pacientes frágeis, com 

alta dependência de equipamentos e medicamentos caros, além de exames e 

procedimentos complexos para sobreviver.  

No Brasil não é diferente, pois um recém-nascido prematuro gera um impacto 

significativo para área financeira da Saúde pelo fato do seu custo elevadíssimo, 

afetando tanto o sistema público quanto os serviços de saúde suplementar. Assim, 

este trabalho buscou analisar a prematuridade com os custos hospitalares e médicos 

para sistema do exército brasileiro e seu impacto na gestão financeira, também 

possíveis medidas de prevenção (pré-natal adequado, condições de trabalho e de vida 

do nascituro e gestante) como recurso possível para diminuir os gastos supracitados. 

 

1.1 PROBLEMA 

Atualmente, observa-se, por parte dos sistemas de saúde e médicos, a falta de 

conhecimento a respeito das possibilidades médicas e tecnológicas disponíveis no 

mercado para um planejamento da gestão financeira e para prática efetivas para 

controle e prevenção de recém-nascidos prematuros, para uma relação direta da 

economia dos gastos hospitalares.  

Essa falta de estudos que envolvem os custos de prematuros e seu impacto no 

orçamento dos hospitais no ramo da gestão financeira e custeio hospitalar dificulta 

uma pesquisa que aponte no ponto exato dos problemas. Diante do exposto, há uma 

necessidade constante de avaliação de custos e de análise econômica, especialmente 

dos custos médicos diretos, que causam impacto nas finanças dos sistemas de saúde 

e hospitais. 

Como consequência, o alto custo do atendimento de recém-nascidos tem 

chamado atenção. Assim, o presente estudo teve como objetivo analisar, em 

prematuros nascidos no sistema de saúde do exército, o custo hospitalar da 
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internação daqueles nascidos com prematuridade em comparados aos não nascido 

expostos. 

Quais medidas e estudos existem sobre prematuridade? De que forma os 

estudos sobre o tema da prematuridade podem contribuir para a Gestão Financeira 

do Sistema de Saúde do Exército?  As medidas de prevenção como pré-natal 

adequado, condições de trabalho, a vida do nascituro e gestante, podem ter um 

resultado positivo e um impacto direto com a redução de gastos com a prematuridade 

no sistema de saúde? Qual será a estimativa de custos hospitalares diretos de recém-

nascidos prematuros em comparação com gastos direcionados com medidas 

preventivas? 

 

1.2 OBJETIVOS 

A fim de determinar os conceitos básicos e a informação científica relevante e 

atualizada à prematuridade e seu custo, o presente estudo pretende verificar os 

efeitos da prematuridade na gestão financeira do sistema de saúde do exército, 

visando abordar os riscos e custos da prematuridade e propôs estratégias de 

prevenção para um planejamento financeiro. 

Foi analisado e estudado as causas e fatores dos riscos e custos da 

prematuridade e apresentar estratégias de prevenção para causas da mesma, o 

tratamento preventivo das gestantes, apresentar estratégias de prevenção para 

causas da mesma e o tratamento preventivo das gestantes. 

Com a finalidade de alcançar o estudo esperado para o objetivo geral, foi 

formulado questões entorno do objetivo e observados os objetivos específicos, abaixo 

relacionados, que permitiram o encadeamento do raciocínio descritivo apresentado 

neste estudo. 

1. Formulação de questionamento de estudo, os quais são transcritos abaixo: 

I. O que é prematuridade? 

II. Quais as principais características e causas da prematuridade? 

III. Qual o resultado de um pré-natal adequado na gestação? 
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IV. Quais as consequências da prematuridade ao recém-nascido? 

V. Quais as consequências da prematuridade a gestante e a família? 

VI. Qual a média de custos diários por paciente com prematuridade na 

Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal (UTI)? 

VII. O que é preciso fazer para mudar o cenário atual sobre a 

prematuridade? 

VIII. Quais os gastos com tratamento preventivo ao sistema de saúde das 

gestantes? 

IX. Qual planejamento de gestão financeira adequado ao sistema de 

saúde do exército? 

2. Analisar os riscos que o recém-nascido prematuro poderá ter, os quais são 

transcritos abaixo: 

I. Broncodisplasia. 

II. Alteração oftalmológica. 

III. Retinopatia da prematuridade. 

IV. Alterações neurológicas. 

V. Hidrocefalia. 

VI. Hemorragia intracraniana. 

VII. Baixo peso. 

VIII. Uso e custos das formulas lácteas para o prematuro. 

IX. Alterações endócrina. 

X. Alterações cardiovasculares. 

3. Analisar as causas potencializadoras de partos de recém-nascido 

prematuros, os quais são transcritos abaixo: 

I. Bolsa rota/ruptura prematura de membrana (RUPREME ou 

ROPREMA). 

II. Hipertensão crônica. 

III. Pré-eclâmpsia. 

IV. Síndrome de Hellp. 

V. Insuficiência istmo-cervical. 

VI. Descolamento prematuro da placenta. 
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VII. Placenta prévia. 

VIII. Malformações uterinas. 

IX. Infecções uterinas. 

X. Gestação múltipla. 

XI. Fertilização in vitro. 

XII. Malformações fetais. 

Apresentação dos riscos, as causas sobre prematuridade e as respostas aos 

questionamentos, anteriormente apresentados balizarão o presente trabalho, a fim 

de elucidar de uma maneira mais didática o presente problema apresentado. 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

Este estudo mostrou o quanto é essencial capacitar a equipe assistencial que 

presta cuidados à gestante com risco de prematuridade, para a escolha das melhores 

atitudes a serem adotadas durante o pré-natal, atuando adequadamente para a oferta 

das medidas preventivas e de assistência ao parto prematuro, minimizando sua 

ocorrência e os agravos da prematuridade. As intercorrências maternas e do bebê, 

podem ser identificadas e prevenidas para se evitar um parto prematuro espontâneo.  

Além do acompanhamento pré-natal (é possível acompanhar a gestação e 

reconhecer de forma precoce gestantes com risco de parto prematuro) existem outras 

formas de prevenção, como: 

• Repouso; 

• Ingestão de progesterona; 

• Medicamentos para combater as possíveis causas; 

• Cerclagem do colo uterino ou pessário cervical; 

• Medicações que estimulem o desenvolvimento da maturidade pulmonar do 

bebê e neuroproteção. 

De fato, os recém-nascidos com prematuridade, clinicamente frágeis e podem 
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sofrer de diversas complicações, entre as quais baixo peso, pele mais fina, pouca 

gordura subcutânea, alto nível de comprometimento do desenvolvimento 

neuropsicomotor, impacto na vida da família, implicações da broncodisplasia, 

implicações da alteração oftalmológica, retinopatia da prematuridade, alterações 

neurológicas, hidrocefalia, hemorragia intracraniana, formulas lácteas para o 

prematuro, alterações endócrina e alterações cardiovasculares que poderiam ser 

evitadas com cuidados no pré-natal. 

Além dos fatos supracitados, a prematuridade possui um custo significativo na 

gestão financeira do sistema de saúde do exército brasileiro. Há poucos estudos sobre 

gestão financeira hospitalar nas causas de prematuridade e falta planejamento e 

cuidados preventivos nas gestantes. O custo hospitalar da internação daqueles 

nascidos com prematuridade é muito maior comparado aos não nascido expostos, 

assim o custo do atendimento de recém-nascidos tem chamado atenção. 

FORMIGA e PEDRAZZANI (2003) falam sobre a importância de constitui uma 

alternativa ao método “tradicional” de assistência ao recém-nascido de baixo peso e 

compreende três princípios básicos: o método aplicado; o aleitamento materno e o 

acompanhamento do recém-nascido e de sua família.  

Torna-se importante a criação de programas, pois nos programas de 

intervenção precoce com ênfase no desenvolvimento motor, os profissionais e 

pesquisadores estão adotando como estratégia trabalhar com uma análise coletiva do 

desenvolvimento da criança, ou seja, cuidados com os aspectos biológicos, família, 

ambiente e tarefa, os quais fazem parte da perspectiva sócio ecológica. (FORMIGA, 

PDRAZZANI, SILVA, LIMA, 2004). Assim, o programa de intervenção precoce é eficaz 

para promover o desenvolvimento infantil quando ele foca na criança nos primeiros 

meses de vida e no microssistema familiar. 

Observa-se a importância de se ter atenção e controle sobre os altos níveis de 

gastos ao sistema de saúde do exército, a prematuridade é um risco pra gestante e 

para recém-nascido. Visto que a prematuridade é um fator de risco que pode vir 

associada com riscos sociais com impacto negativo (aprendizagem, visual, interação, 

linguagem...) em diversas áreas do desenvolvimento da criança. Programas de 

intervenção dirigidos para mães e crianças prematuras têm favorecido o 
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desenvolvimento de ações sincrônicas. (ALVES, FERREIRA, NUNES, OLIVEIRA, 

IWASAKI, EPELBOIM: 1997) 

Assim os gastos são incalculáveis e de impossível previsão para uma gestão 

financeira implicando na manutenção e funcionamento de um sistema de saúde. Este 

trabalho teve como objetivo analisar os riscos e custos da prematuridade e propor 

estratégias de prevenção para uma economia na gestão financeiro do sistema de 

saúde do exército. 

 

2 METODOLOGIA 

Para colher subsídios que permitissem formular uma possível solução para o 

problema, o delineamento desta pesquisa contemplou leitura analítica e fichamento 

das fontes, estudo de abordagem quantitativa e caráter descritivo, que investigou o 

custo hospitalar da internação daqueles nascidos com prematuridade em comparados 

aos não nascido expostos e após essa coleta, se realizou o estudo, a análise, o 

registro e a interpretação dos mesmos. 

Quanto à forma de abordagem do problema, utilizaram-se, principalmente, os 

conceitos de pesquisa quantitativa, pois as referências teóricas obtidas por meio das 

pesquisas foram fundamentais para a compreensão das necessidades de estudo e 

compreensão do tema apresentado. 

O presente estudo foi realizado dentro de um processo científico e calcado em 

procedimentos metodológicos. Após a primeira aproximação (pesquisa exploratória), 

o interesse é escrever um fato ou fenômeno. Por isso a pesquisa descritiva é um 

levantamento das características conhecidas, componentes do 

fato/fenômeno/problema. É normalmente feita na forma de levantamentos ou 

observações sistemáticas do fato/fenômeno/problema escolhido. (SANTOS, 2001a). 

Quanto ao objetivo geral, foi empregada a modalidade exploratória, tendo em 

vista o pouco conhecimento disponível, notadamente escrito, acerca do tema, o que 

exigiu uma familiarização inicial, materializada pelas observações exploratórias e 

seguida de estudos teóricos para uma amostra com vivência profissional relevante 

sobre o assunto. 
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A trajetória desenvolvida pela presente pesquisa teve seu início na revisão 

teórica do assunto, através da consulta bibliográfica, documentos e trabalhos 

científicos (artigos, trabalhos de conclusão de curso e dissertações). 

 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

Iniciamos o delineamento da pesquisa com a definição de termos, conceitos e 

situações de casos concretos, a fim de viabilizar a solução do problema de pesquisa, 

sendo baseada em uma revisão de literatura no ano de 2020, contudo devia a 

pandemia que aterrorizou todos os países (Covid-19) tomou-se os devidos cuidados 

e seguranças sanitárias para viabilizar o estudo sem alteração em sua coleta de 

dados. Essa delimitação baseou-se na necessidade de atualização do tema, visto que 

as tecnologias se encontram em constante evolução e a grande preocupação com o 

tema iniciou-se com a realidade vivida há anos.  

A revisão de literatura será realizada com o objetivo de sintetizar e relatar tais 

conceitos e abordar, de forma crítica e direta, dentro daquilo que interessa ao presente 

trabalho, a possibilidade de oferta das medidas preventivas e de assistência ao parto 

prematuro, minimizando sua ocorrência e os agravos da prematuridade. 

Scochiet al. (2003) enfatizam que o recém-nascido pré-termo e de baixo peso 

está sujeito ao duplo risco, social e biológico, podendo ocorrer prejuízos em seu 

processo de crescimento e desenvolvimento. 

Ramos (2002), mostra que a neonatologia é uma especialidade dedicada à 

assistência ao RN, bem como à pesquisa clínica, sendo sua principal meta a redução 

da mortalidade e morbidade perinatais na procura da sobrevivência do RN nas 

melhores condições funcionais possíveis. Costa et al. (2010) e Santos Neto et al. 

(2008) fazem um relato sobre as principais leis do Ministério da Saúde sobre a atenção 

à saúde da mulher e da criança descritas a seguir. 

Sobre o ordenamento jurídico sobre a gestante e o recém-nascido, Costa et al. 

(2008, p.62), fala que as políticas públicas passam a se configurar de outra maneira. 

Agora se trata de qualificar mais o que foi conquistado, uma vez que a visibilidade da 
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necessidade de atenção específica a estes sujeitos já fora, de alguma forma, colocada 

em pauta na década precedente. 

Para Perez-Ramos (1992, p.7) A prevenção constitui um ato ou efeito de 

evitação. Implica em ações antecipadas destinadas a impedir a ocorrência de fatos ou 

fenômenos prejudiciais à vida e a saúde e, no caso da ocorrência desses fatores e 

fenômenos, evitar a progressão de seus efeitos. Assim, será possível uma diminuição 

do custo, consequentemente dos gastos do sistema de saúde com os recém-nascidos 

com prematuridade. 

Crianças nascidas pré-termo com baixo peso vivendo em condições de pobreza, 

mas experimentando um ambiente com três ou mais fatores protetores (variedade de 

estimulação, suporte emocional, responsividade parental e aceitação do 

comportamento infantil) são mais propensas a mostrar sinais de resiliência. O 

ambiente, então, assume um papel importante, na medida em que recursos externos 

podem ser mobilizados no sentido de promover mediação adequada a essas crianças, 

dando-lhes condições para a ativação dos recursos que lhes permitirão um 

funcionamento cognitivo dentro de parâmetros satisfatórios (BORDIN, LINHARES, 

JORGE, 2001: p.54).  

Os recém-nascidos prematuros apresentam baixo peso, pele mais fina, pouca 

gordura subcutânea, alto nível de comprometimento do desenvolvimento 

neuropsicomotor, impacto na vida da família, implicações da broncodisplasia, 

implicações da alteração oftalmológica, retinopatia da prematuridade, alterações 

neurológicas, hidrocefalia, hemorragia intracraniana, formulas lácteas para o 

prematuro, alterações endócrina e alterações cardiovasculares que poderiam ser 

evitadas com cuidados no pré-natal. 

TREVISAN (2000), entende que os níveis de qualidade de vida estão, pois, 

diretamente relacionados a níveis de educação e saúde. Dadas as condições de 

saúde, os níveis existentes de educação da população e as facilidades da população 

em ascender níveis desejáveis dessas dimensões humanas, pode-se empreender um 

processo de transformação socioambiental desejada 

MALVEIRA (2006) entende que relacionado ou não à prematuridade, o peso ao 

nascer é fator determinante da probabilidade de sobrevida, crescimento e 
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desenvolvimento; além de representar o maior preditor de morbimortalidade de 

neonatos. Além de que os problemas e riscos podem permanecer na saúde física que 

podem precisar de visitas médicas frequentes e novas hospitalizações nos primeiros 

anos de vida.  

Dentre as alterações causadas pela prematuridade no desenvolvimento da 

criança encontram-se as alterações da visão. Seu comprometimento pode levar aos 

déficits de coordenação apendiculares (se não diagnosticados precocemente) e 

impactar assim o desempenho da criança na escolaridade. (RUAS, GAGLIARDO, 

MARTINEZ, RAVANINI, 2010). E MARTINES, JOAQUIM, SANTOS (2007) 

complementam alertando que nos primeiros anos de vida do bebê pré-termo é 

essencial que os profissionais selecionem formas adequadas de intervenção e 

capacitem os pais a estimular os bebês nos aspectos cognitivo, afetivo e social 

COSTA e BIGRAS (2007), ressalva que muito embora os códigos e leis 

transfiram para as famílias o poder de decisão sobre crianças e adolescentes, a 

atuação profissional tem sido consensual quanto à importância da participação desses 

sujeitos, diante do ‘Termo de Consentimento Livre e Esclarecido’, considerando a 

importância do indivíduo em desenvolvimento compreender e participar efetivamente 

de decisões relacionadas a si próprio. 

Atualmente, a ênfase nos tratamentos de saúde passou para os aspectos 

preventivos, buscando a qualidade de vida da criança. A comunicação do bebê vai 

sendo desenvolvida ao longo dos anos e as condições biológicas não são os únicos 

determinantes. As influências sociais, psicológicas e afetivas têm sido igualmente 

investigadas e consideradas de grande importância para o desenvolvimento global. 

Existem diversos testes para avaliação do desenvolvimento de bebês. No Brasil, 

existem poucos testes validados com o objetivo do acompanhamento da linguagem e 

nenhum se propõe a ser instrumento dirigido ao profissional da educação. Validação 

da escala CSBS (ECCS – Escala de Comportamentos Comunicativos e Simbólicos). 

(GODOY, NUNES, PERISSINOTO, NUNES, 2000) 

Foi estudado artigos científicos, doutrinas e observação empírica para analisar 

os riscos, os custos da prematuridade ao sistema de saúde e possíveis estratégias de 

prevenção para evitar e reduzir significativamente os gastos com o cuidado do recém-
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nascido prematuro e ter uma economia na gestão financeiro do sistema de saúde do 

exército. 

 

2.2 COLETA DE DADOS 

Na sequência do aprofundamento teórico a respeito do assunto, o presente 

estudo abrange uma população de gestantes compreendendo a faixa etária de 15 a 

30 anos de idade e recém-nascidos prematuros pertencentes (usuárias) do sistema 

de saúde do exército brasileiro. Há uma variável quanto ao quantitativo dos pacientes 

que utilizam o serviço, com isso uma dificuldade de calcular precisamente esse 

quantitativo. Diante deste fato, o trabalho também pretende quantificar os usuários do 

sistema de saúde do exército. 

Para atingir os objetivos propostos e assim responder à questão de pesquisa 

este trabalho foi desenvolvido por meio de dois estudos que se complementam. 

O estudo inicial corresponderá à análise bibliométrica da produção científica 

em prematuridade disponibilizadas no banco de teses da Capes com o objetivo de 

relatar o estado da arte da produção científica sobre essa temática refletida nas 

dissertações e teses produzidas pelas instituições de ensino superior do Brasil 

disponibilizadas no Banco de Teses da Capes. 

Seguindo para os métodos e técnicas de pesquisas destinados à identificação 

e caracterização das redes de colaboração científica em uma área do conhecimento, 

no caso da presente tese, a prematuridade. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O referido trabalho tem como objetivo a previsão dos dados e informações 

imprescindíveis para a coleta dados a fim de localizar as fontes de informação, 

selecionar as técnicas e procedimentos preventivos, realizar o trabalho de campo e 

processar a informação.  

Indicadores bibliométricos que caracterizam o campo de estudos sobre 
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prematuridade no Brasil. Identificação das redes de colaboração científica entre 

Educação Especial e Prematuridade. E a contribuição do planejamento preventivo da 

prematuridade e o se impacto na redução financeira da gestão da saúde.   

Frente a notícia de diagnóstico do filho, os artigos mostram que os sentimentos 

dos pais estão diretamente ligados ao seu contexto sociocultural, envolvendo suas 

crenças e expectativas em relação à doença, passando primeiramente por todo o 

medo e estresse em função da prematuridade e, quando cessa o risco da morte pela 

prematuridade, os pais passam a um novo desafio de conhecer, compreender e 

aprender a lidar com o diagnóstico da deficiência visual. Além disso, os mesmos 

apresentam dificuldades na compreensão do problema (KREUTZ, BOSA, 2013). 

Os efeitos da prematuridade é um grave problema de saúde que assola todos 

os países. No mundo, nascem aproximadamente 15 milhões de prematuros todo ano, 

uma média de 10% da escala total de nascimentos. O Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatísticas - IBGE, relata que nasceram 2,87 milhões de crianças no Brasil no ano 

de 2017 (último censo), sendo que mais de 330 mil bebês nasceram antes da hora e 

que essa escala aumenta 10% a cada ano. Assim, podemos concluir que no ano de 

2020 o quantitativo de recém-nascidos prematuros pode chagar a 440 mil. 

TABELA 1 – Estatística IBGE ano de 2017. 

 

 
Fonte: O autor 
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TABELA 2 – Estatística IBGE com a análise da progressão estimada do aumento de 10% por ano. 

 

 
Fonte: O autor 

 

 
Um estudo apresentado no XXIV Congresso Brasileiro de Custos de 2017 

realizado mostrou o valor de R$ 934,48 como média de custos diários por paciente na 

UTI Neonatal. Desta forma, o total estimado para os 51 dias de internação de cada 

paciente chegaria a R$ 47.658,48, representando mais de 15 bilhões de reais por ano 

para o cuidado intensivo dos bebês prematuros no Brasil.  

É muito importante que se faça algo para mudar este cenário sobre a 

prematuridade no nosso país, principalmente voltadas à prevenção, conscientização, 

educação e acompanhamento pré-natal de qualidade. Diante de tais fatos, podemos 

mensurar uma economia e uma estimativa na diminuição das custas para o tratamento 

e prevenção da prematuridade. 

Também temo como método eficaz para diminuir os riscos da prematuridade 

e, consequentemente, uma economia no sistema de saúde a capacitação da equipe 

assistencial que presta cuidados à gestante com risco de prematuridade.  

 

 

87%

13%

2020 - Número de Nascimentos x Prematuridade
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TABELA 3 – Resultado obtido pela amostra de dados em conformidade com as estáticas de 
progressão. 

 
Fonte: O autor 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar da noção geral de que recém-nascidos prematuros geram alto custo 

médico, no Brasil há poucos estudos que estipulam os custos diretos de atenção 

neonatal desses bebês. Os custos variaram de acordo com o peso ao nascer e 

diminuíram exponencialmente de acordo com o avanço da idade gestacional. 

Com a realização deste estudo permitiu conhecer os riscos e custos da 

prematuridade e propôs estratégias de prevenção. Foi possível analisar a 

prematuridade com os custos hospitalares para os responsáveis legais ou hospital, o 

custo médico para sistema do exército brasileiro e medidas de prevenção. A 

prematuridade possui um custo significativo na gestão financeira do sistema de saúde 

do exército brasileiro, visto que o custo hospitalar da internação daqueles nascidos 

com prematuridade é muito maior comparado aos não nascido expostos 

Observou-se que existe um perfil de mães dos prematuros e que a 

caracterização dos prematuros possui influencia em suas condições sanitárias, 

econômicas e sócias da região em questão onde ocorrem a gestação e o nascimento. 

Com isso, a analise permitiu ver que essas condições influenciam na qualidade de 
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vida da gestante.  

Diante disso, concluímos que o parto prematuro é multifatorial, pois deve-se 

considerar a preocupação continua com os recém-nascidos prematuros bem como 

com as condições perinatais. Notoriamente a fragilidade dos recém-nascidos 

prematuros contribui para a possibilidade eminente de riscos. Logo, faz-se necessário 

a prevenção e considerar os riscos e prognósticos para, eventualmente, possa 

proporcionar e promover medidas preventivas. 

Com o nascimento prematuro, as programações naturais física e biológica 

falham e se alteram, precisando assim serem desenvolvidas.  O nascituro precisa de 

ajuda e cuidados para se reestruturar, se reorganizar e criar novos padrões 

estruturadores. Os prematuros recebem cuidados emergências e precisos nas UTIs, 

contribuindo para uma continuidade nos padrões de desenvolvimento. 

As intercorrências maternas e do bebê, podem ser identificadas e prevenidas 

para se evitar um parto prematuro espontâneo. Além do acompanhamento pré-natal 

indispensável (é possível acompanhar a gestação e reconhecer de forma precoce 

gestantes com risco de parto prematuro por meio de assistência pré-natal), há 

medidas preventivas como repouso, ingestão de progesterona, medicamentos para 

combater as possíveis causas, cerclagem do colo uterino ou pessário cervical, 

Medicações que estimulem o desenvolvimento da maturidade pulmonar do bebê e 

neuroproteção. 

Assim, ao analisar os riscos, os custos da prematuridade ao sistema de saúde 

e possíveis estratégias de prevenção, observou-se que com os cuidados e 

assistencialismo com a gestante pode evitar e reduzir significativamente os gastos 

com o cuidado do recém-nascido prematuro e assim ter seu impacto positivo para uma 

economia na gestão financeiro do sistema de saúde do exército. 
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